La mirada mediadora genera vincles entre les persones
que amplien la seva capacitat de conviure amb situacions
i entorns diversos.
Mediam treballa per millorar les relacions humanes tant
entre les persones com en les organitzacions.

El nostre projecte
La mirada mediadora
Som una organització sense afany de lucre que neix per iniciativa d’un
grup de persones que creiem en la mediació i la cultura de pau com una
forma de transformar el món i fer una societat més justa i més
cohesionada.
Com parteix /

Partim de la premisa que el conflicte pot ser una oportunitat i un motor de
canvi per a l’evolució humana. Intervenim en diferents àmbit de la
societat com són: escola, societat, organitzacions i famílies.

Els nostres objectius
/ Donar a conèixer i promoure la mediació a la nostra societat.
/ Reduir la violència i millorar les relacions humanes
/ Capacitar les persones en la gestió dialogada dels conflictes

L´equip
Som un equip multidisciplinar de persones mediadores expertes en
gestió de conflictes que treballem amb diferents metodologies com la
mediació, la facilitació de grups, la comunicació no violenta, l’educació
emocional, les eines sistèmiques i les pràctiques restauratives.

La mediació
La mediació és una eina de gestió de conflictes que es basa en la
interacció amb una tercera persona, el/la mediador/a, que acompanya en
el procés de resolució de la problemàtica i l’obtenció dels possibles
acords que es donin en aquest espai de diàleg.
Les característiques i principis d’aquesta metodologia es basen en:
CONFIDENCIALITAT: aquella informació que s’obté en un procés de
mediació no pot ser revelada fora d’aquest (exceptuant aquella
informació que reveli amenaces per la vida o integritat física i/o psíquica
d’alguna persona).
FLEXIBILITAT: processos adaptats a les necessitats de les parts i del
procés en si, on es poden donar sessions individuals i conjuntes.
IMPARCIALITAT I NEUTRALITAT: la persona mediadora vetlla per la
igualtat entre les parts, sense imposar solucions ni mesures concretes.
VOLUNTARIETAT: cada persona intervé en mediació sense
representants, mostrant l’interès a gestionar els seus propis conflictes i
tenint la llibertat d’opinar i decidir.
“EMPODERAMENT” DE LES PARTS: enriqueix a les persones que hi
participen per obtenir la capacitat de triar allò que més les satisfaci,
atenent la bona fe i la predisposició de trobar acords.
Des de Mediam, s’ofereix l’oportunitat de tenir un espai de mediació
dirigit tant a persones en l’àmbit particular, com dins de centres i
organitzacions. Si desitgen més informació, contactin amb nosaltres.

ÀMBITS DE TREBALL

BALANÇ ECONOMIC DE L’ENTITAT 2018
INGRESOS .............................23.749 €
DESPESES .............................22.458 €
FINANÇAMENT PROPIA 6.2%
FINANÇAMENT PRIVAT 48,75 %
FINANÇAMENT PUBLIC 45,05 %
VEI
DE MEDIACI
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SERVEI DE MEIDACIÓ
Espais de diàleg per arribar a acords
La mediació com a eina de resolució de conflictes ofereix un espai de
diàleg amb l’acompanyament d’una persona especialitzada en aquest
àmbit, el/la mediador/a, que fa un acompanyament durant tot el procés.
Es realitzen sessions amb les persones en conflicte i amb el suport de la
persona mediadora que dirigeix el procés i ajuda a generar diàleg.
Des de Mediam oferim un espai tranquil i de confiança on, les persones
que tinguin voluntat de buscar acords i gestionar aquelles situacions en
les quals sorgeixen diferències que es poden donar en qualsevol espai
de relació, es puguin trobar.

Confidencialitat i neutralitat
Els espais de mediació es caracteritzen per ser espais confidencials,
flexibles i neutrals perquè les persones que hi participen puguin
responsabilitzar-se lliurement de les seves accions i decisions.

Servei de mediació
Al servei de mediació de Mediam donem suport a les necessitats
particulars de cada persona, que en molts casos tenen relació amb:
• Problemes de comunicació i diàleg
• Gestió de les relacions
• Millorar la convivència
Des de Mediam, s’ofereix l’oportunitat de tenir un espai de mediació
dirigit tant a persones en l’àmbit familiar, com dins de centres i
organitzacions.

Quin tipus de situacions arriben a l’espai de
mediació?
• Parelles que es separem
• Convivència entre pares i mares amb els fills/es
• Organització de la família per la cura dels àvis/es
• Successió d’una empresa familiar
• Relacions deteriorades entre diferents departaments d’una organització
• Conflictes entre persones que treballen juntes…

ALTRES SERVEIS
ÀMBIT ESCOLAR

Prevenció i intervenció en el bullying
Gestionar i prevenir situacions d’assetjament escolar des de la
sensibilització i creació de relacions entre iguals més empàtiques.
Destinat a:
Alumnat, infants i joves
Accions:
Tallers, dinàmiques i activitats vivencials
Intervenció
Metodologies:
Mediació i pràctiques restauratives

Educació emocional, gestió de conflictes i atenció
a la diversitat
Crear espais d’aprenentatge amb propostes formatives adaptades a les
característiques i necessitats de cada centre i grup classe.
Destinat a:
Alumnat, infants i joves
Accions:
Tallers, dinàmiques i activitats vivencials
Intervenció
Metodologies:
Comunicació no violenta, gestió de conflictes i competències emocionals

Cohesió d’equips docents
Acompanyar al professorat en la gestió de les diferències, oferint suport
a la tasca docent per tal de que els claustres esdevinguin equips més
cohesionats.
Destinat a:
Direcció del centre escolar, docents, tutors i tutores i especialistes
Accions:
Accions formatives i assessorament
Metodologies:
Facilitació

ÀMBIT ORGANITZACIONAL

Cohesió d’equips
Acompanyar a les organitzacions a gestionar diferents situacions de
dificultat, per assegurar-se que cada membre de l’equip de treball se
senti satisfet/a amb la tasca professional. I en el cas de que sorgeixin
situacions de desacord diverses es puguin tractar amb seguretat i suport.
Destinat a:
Direcció, equips i departaments d’entitats
Accions:
Assessorament i activitats participatives
Metodologies:
Mediació, eines sistèmiques i facilitació

Eines de convivència per equips
Formació en gestió de conflictes a les organitzacions:
Aprendre a observar com escala un conflicte i gestionar-lo. Realitzar
processos d’autoconeixement per treballar la responsabilitat, potenciar la
comunicació de les nostres necessitats, etc.
Destinat a:
Organitzacions socials, esportives, lúdiques, etc.
Accions:
Tallers i accions formatives
Metodologies:
Comunicació no violenta, competències emocionals i pràctiques
restauratives

Creació de serveis de mediació
Formar i crear serveis de mediació dins de les organitzacions o entitats,
per facilitar un recurs àgil de gestió de conflictes i/o problemàtiques
diverses dels i les treballadores, on siguin un equip de mediadors/es
interns qui puguin promoure aquesta tasca.
Destinat a:
Centres sanitaris, hospitals i altres organitzacions
Accions:
Projectes d’intervenció
Metodologies:
Mediació i gestió de conflictes

ÀMBIT COMUNITARI

Conflictes a l’espai públic
Gestionar els conflictes latents en un espai públic produïts per una
problemàtica en les relacions dels/les habitants i ciutadans/es de la zona.
Treballar des de la participació i promoure la implicació de tots els agents
que conviuen per trobar acords que donin resposta a les necessitats dels
diferents col·lectius.
Destinat a:
Habitants, veïns/es, col·lectius diversos, població en general
Accions:
Entrevistes apreciatives, trobades col·lectives
Metodologies:
Mediació i pràctiques restauratives

Convivència i prevenció de conflictes comunitaris
Donar suport al teixit social des de la gestió dialogada dels conflictes i
promovent millores en la comunicació entre la ciutadania. Parlem des del
respecte, la tolerància, la comprensió i la revalorització de les diferents
persones que es relacionen a la comunitat, entre veïns/es i entitats, entre
administracions i ciutadania, entre l’àmplia diversitat de persones que
convivim
Destinat a:
Ciutadans/es, entitats, agrupacions, associacions, organitzacions,
diversitat de persones
Accions:
Sessions i activitats participatives, dinàmiques
Metodologies:
Treball sistèmic i facilitació

Campanyes de sensibilització
Promoure un canvi de cultura des de la tasca prèvia de donar a conèixer
noves estratègies i accions que ho permetin i que facin calar la visió cap
a nous contextos de relació. Actuar en diverses circumstàncies i amb
agents molt diferents de la societat per introduir les metodologies de la
cultura de pau i la gestió no violenta dels conflictes socials.
Destinat a:
Barris, districtes, ciutats, pobles, etc.
Accions:
Xerrades, tallers, pràctiques vivencials
Metodologies:
Comunicació NoViolenta i mediació comunitària

ÀMBIT FAMILIAR

Les relacions familiars amb AMPAs i AFAs
Oferir eines des d’un ampli ventall de temàtiques entre les que
destaquem: l’educació emocional, la comunicació a l’àmbit familiar, la
gestió de conflictes, la co-eduació, l’assetjament, etc.
Destinat a:
Famílies
Accions:
Xerrades, tallers i dinàmiques participatives
Metodologies:
Comunicació no violenta i eines sistèmiques

Escola de Pares i Mares
Formació a mida segons els interessos familiars per donar suport a la
seva funció educativa i millorar la convivència a la llar. Generar espais de
trobada per les famílies on es facilita un diàleg i un acompanyament en la
difícil tasca d’educar i acompanyar als nostres infants.
Destinat a:
Famílies, tutors/es
Accions:
Accions formatives i activitats vivencials
Metodologies:
Facilitació i eines restauratives

PROJECTES

Diàleg a l’aula
Convivència
Subvencionat per /
Ajuntament de Barcelona

Diàleg a l’aula és un projecte que integra la intervenció a l’aula amb el treball
amb l’equip docent.
Plantegem activitats, dinàmiques participatives i vivencials que motivin a totes
les persones participants a reflexionar sobre la comunicació, la gestió dels
conflictes i les respostes emocionals en el nostre dia a dia.
Nens i nenes de diferents escoles de primària de Barcelona, joves d
de diferents
instituts, i equips docents molt plurals ens ensenyen com tots i totes podem
aconseguir una convivència que respongui a les necessitats del grup, i que
aquest pugui gestionar positivament els seus conflictes.
Comparteix /
Fem servir una metodologia inspirada en les pràctiques restauratives i la
comunicació NoViolenta, posant el focus d’atenció principalment en:
La percepció → els nostres interessos i experiències ens mouen a tenir una
interpretació diferent a la que tindrà una altra persona de la mateixa situació.
Què fem davant aquesta diversitat?
La comunicació → com a éssers humans tenim capacitat de raonament i de
parla, però cal potenciar al màxim la qualitat del diàleg, ja que la clau no està
en el discurs sinó en l’escolta.
escolta.
El vincle → enfortir les relacions i potenciar l’empatia entre les persones que
viuen en comunitat i que formen part d’un grup és imprescindible per potenciar
una bona convivència
El gènere → atendre a la diversitat i posar èmfasi en la igualt
igualtat
at de gènere des
de les escoles per aconseguir canviar conductes discriminatòries a la nostra
societat.

Vuit escoles i dos instituts, tots de Barcelona ciutat, han estat els
participants en diferents edicions del projecte “Diàleg a l’aula”.

Som un equip
La mirada mediadora
en l’esport
Beneficiaris/es /
Dracs Comtals
Hem tingut l’oportunitat de treballar amb la secció d’hoquei línia del Club
DRACS COMTALS, incorporant la mirada mediadora al món de l’esport,
tractant els conflictes de l’equip.
Aquest projecte s’ha centrat en tres eixos, en primer lloc els entrenadors als
quals hem donat habilitats en gestió de conflictes i gestió emocional, per altra
banda amb els jugadors/es per poder donar veu als conflictes visibles i també
als invisibles, i finalment amb les famílies amb les quals hem fet reunions per
treballar la complicitat i la cooperació amb els entrenadors.
La competitivitat pot ser un element de creixement personal, si bé cal aprendre
a respectar al contrari, com també valorar aquelles coses que funcionen com a
equip.

A partir dels valors que defineixen als Dracs Comtals; Companyerisme,
Tolerància a la frustració, Empatia, Esforç, Sacrifici, Motivació…, hem treballat
amb:
Els/les ENTRENADORS/ES: Amb formació sobre gestió de conflictes,
comunicació no violenta i cercles restauratius.
Les FAMÍLIES: Compartint els valors del club i treballant conjuntament amb
l’equip entrenador per tal d’assolir aquests valors entre tots/es.
Els JUGADORS i les JUGADORES: Posant sobre la taula les seves
inquietuds, les seves pors; compartint i gaudint conjuntament els èxits.

El repte de la
conciliació familiar
Xerrada / Taller
Amb el suport de /

El treball compartit i d’aprenentatge participatiu en les relacions familiars i
gestió de la conciliació per millorar la convivència a casa i les relacions entre
fills i filles amb els progenitors. Espais on s’han impartit diferents tallers són
entitats de criança i centres educatius on es promou una relació educativa
basada en el respecte i els lligams familiars.
Abordar les noves dinàmiques familiars que sorgeixen arrel de la maternitat i
paternitat per poder tractar els diferents àmbits de la vida professional i
personal d’una forma equilibrada i sana des de:
La comunicació a la llar
El llenguatge emocional i no violent
Les expectatives i frustracions personals
La gestió dels conflictes i controvèrsies familiars
Comparteix /

MEDIAM suma una àmplia experiència en xerrades i formacions en més de 80
AMPAs i AFAs de la ciutat de Barcelona
Des de l’eina de la Comunicació NoViolenta, treballem per poder generar un
canvi de mirada en relació als conflictes que vivim dins de la llar. I tot cercant
l’empatia amb nosaltres mateixos/es i amb els/les altres, per poder establir
acords basats en les estratègies compartides i on les necessitats de tot@s
puguin ser tingudes en compte.
A MEDIAM, sumem una àmplia experiència fent xerrades i formacions de
prevenció del bullying i d’educació emocional a més de 80 AMPAs i AFAs de la
ciutat de Barcelona en el marc del Programa Suport a les Famílies de l’IMEB,
que ens avalen com a entitat compromesa amb la cura de les persones i la
necessitat de conciliar per obtenir una societat més justa.

Mediació en
l’àmbit sanitari
Formem
mediadors/es
Beneficiaris/es /
Per protecció de dades, no fem pública la identitat dels centres sanitaris amb
els quals hem col·laborat
Amb el suport de /
A les organitzacions de salut dissenyem serveis i accions concretes per
abordar els conflictes que es donen a nivell intraorganitzacional. Les entitats de
salut són altament complexes i requereixen propostes de treball diferenciades
per cada un dels centres. Tot i les diverses modalitats de projectes, cal
destacar que els nostres abordatges sempre cerquen incorporar un canvi
cultural a les organitzacions. En alguns casos oferim eines per abordar els
conflictes de manera preventiva i en altres apliquem la intervenció directa
(mediació, negociació, facilitació) per treballar la cerca d’acords entre persones
i departaments.
Catalunya compta amb una llarga experiència en mediació en salut i aquesta
experiència és la que ha guiat el nostre camí aprenent dels punts febles i dels
punts forts.
Els nostres projectes en salut s’enmarquen en els conflictes des dels vincles
interdepartamentals i interpersonals, potenciant l’empatia i la comunicació per
millorar les relacions, com també treballar en aquells conflictes latents. La
nostra tasca es centra en incorporar la cultura de pau en aquestes
organitzacions tot incorporant la mirada mediadora en les mateixes.
Acompanyant processos de creació de serveis de gestió de conflictes, formant
equips i facilitant processos de diàleg i mediació.
– formar liders i caps de departament en intervencion de conflictes
– consultoria en gestió de conflictes
– creació de protocolos interns en resolució de conflictes
– creació de serveis de mediació

Escola de pares i mares
Espai escoltar
Creixement compartit
Xerrades i tallers
Les necessitats de cada família són diverses, però compartir hàbits i bones
pràctiques ens ajuda a millorar i obrir noves possibilitats de convivència amb
els nostres fills i filles. Des de l’espai escolar sorgeix una possibilitat real de
vincular famílies en els mateixos processos vitals.
L’escola de pares i mares sorgeix per donar resposta a les inquietuds de
grups de famílies per diferents temàtiques vinculades amb l’educació dels
infants, les relacions familiars i el creixement personal dels progenitors, entre
d’altres. Per això, aquesta metodologia obre possibilitats d’aprenentatge real
gràcies a:
Tallers i pràctiques vivencials
Dinàmiques participatives i de col·laboració
Treball cooperatiu i entorn de confiança
Comparteix
/

La cohesió d’equips
Escoltem els claustres
Amb el suport de /

Una eina per cohesionar els equips d’educadors i educadores, i donar suport a
les escoles. Des del Consorci d’Educació de Barcelona es fa una tasca
d’acompanyar als claustres per ajudar a resoldre situacions i temàtiques difícils
que afecten a les relacions del/les professionals. Es creen espais de diàleg per
construir acords, abordar les diferències, i millorar i créixer com equips.
Es faciliten 8 -10 hores amb cada equip per abordar els conflictes que els
afecten, des de metodologies de gestió de conflictes fins la facilitació. La
finalitat és aconseguir que des de la comunicació i la promoció del respecte i
l’empatia, es puguin tractar d’una manera diferent les problemàtiques, i així
poder seguir avançant en la pràctica professional des d’un ambient de treball
més saludable i cohesionat, generant espais de confiança que permetin el
diàleg i l’abordatge de temes difícils.
Beneficiaris/es:
10 equips docents d’escoles de la Ciutat de Barcelona (per protecció de dades,
no fem pública la identitat d’aquests centres)

La gestió de conflictes
en les entitats
d’economia social
Impulsant
l’economia social
Amb el suport de /

Les organitzacions de l’economia social es troben en un moment emergent i
donat que són models relativament nous amb estructures molt participatives, en
molts casos entren en conflictes relacionals importants.
D’aquesta manera, una de les demandes més grans ha estat donar suport a la
creació d’espais de cures dins d’aquestes entitats, i alhora facilitar espais de
diàleg i fer formació d’equips.
Acompanyem a les cooperatives i diverses organitzacions del Tercer Sector en
el seu procés de creixement, abordant aquelles temàtiques que generen més
controvèrsia entre les persones membres, per consolidar els equips de treball i
promoure un creixement de l’entitat basat en la comunicació per gestionar
qualsevol situació que esdevingui conflictiva.

Del pati al món
Repensem el pati
Amb el suport /

La metodologia d’Aprenentatge Servei (APS) promou processos
d’aprenentatge amb un retorn a la comunitat. El projecte “del Pati al Món”
permet combinar l’adquisició d’estratègies en comunicació i resolució de
conflictes en un entorn molt important de l’escola, com és l’espai de pati.
En el temps d’esbarjo sorgeixen dinàmiques de relació diferents a les que
apareixen a l’aula, però que tenen inevitablement una repercussió positiva o
negativa en els processos educatius. És per això que aquest projecte ha buscat
la participació de tota l’escola en l’elaboració d’un anàlisi profund per detectar
allò que tota l’escola vol que sigui i representi l’espai del pati, reforçant la veu i
opinió dels principals actors i actrius, els nens i nenes de l’escola.
Aquest projecte intenta copsar les característiques i situacions que es viuen en
els patis de les nostres escoles, i la necessitat de repensar aquests espais per
aconseguir dinàmiques socials més respectuoses amb totes les persones que
hi participen, directa o indirectament, com ara:
• Problemes i conflictes de relació i com aprendre a gestionar-los
• Trobar activitats, dinàmiques i jocs no discriminatoris
• Co-crear un espai adequat a les necessitats de totes les persones

El projecte Del pati al món s’ha desenvolupat en dues escoles de la ciutat de
Barcelona:
L’Escola Vila Olímpica (Poblenou) i l’Escola Mare Nostrum (Horta).

Prevenint el bullying
Bones pràctiques
Amb el suport de /
IMEB Institut Municipal d’Educació de Barcelona

Un element clau per treballar l’assetjament a les aules és poder incorporar una
cultura de prevenció a l’escola. Des de Mediam entenem que aquest és un
fenomen complex que està donant-se amb molta força als centres educatius i
que genera molta preocupació tant a les famílies com al professorat.
La nostra proposta és analitzar aquelles pràctiques que s’estan duent a terme
tant des de la prevenció com des de la intervenció. Hem fet i estem fent un
recull de recursos i informació que pugui ser d’utilitat per els equips docents.
Partim de les següents eines o mirades:
Mediació: sistema de gestió de conflictes basat en el diàleg i la recerca de
solucions constructives, creant un espai de confiança per intervenir activament
en el conflicte, revalorant a les parts i retornant-los-hi el protagonisme per
construir noves estratègies de convivència.
Pràctiques restauratives: metodologia per millorar la convivència i reforçar la
cohesió des dels vincles dins dels grups. Treballar des de la implicació de totes
les persones del col·lectiu, donant veu i sentit de pertinença.
Facilitació i metodologies sistèmiques: perspectiva dels grups i col·lectius
com a sistemes complexos i no només com la suma dels seus i les seves
membres. Treballant la ubicació i context per conèixer els moments de
creixement i el lloc que cadascú té dins de l’agrupació.
Arts escèniques: la intervenció artística aplicada a l’àmbit social per abordar
des de la reflexió conjunta amb els/les espectadors/es sobre situacions de crisi
que es donen a la realitat, i analitzar possibles solucions o estratègies diverses.
Educació emocional: eines per desenvolupar les competències emocionals de
les persones, orientades a millorar el seu benestar integral i la seva salut per
conviure en societat de forma més humana i responsable
Algunes de les entitats expertes i referents en aquestes temàtiques són: Nus
Teatre i Acció Social, Fil a l’agulla, Associació Catalana de Pràctiques
Restauratives, SEER Salut i Educació Emocional, entre altres.

Donant veu al barri /
Plaça del Poble Romaní
(Vila de Gràcia – Barcelona)
Vincles a la comunitat
Amb el suport de /

La Plaça del Poble romaní de la Vila de Gràcia és un lloc divers i plural on
conviuen realitats molt diverses. La necessitat de transformar aquest espai
públic per cobrir les necessitats dels diversos col·lectius que en formen part era
la finalitat principal d’aquest projecte participatiu.
Mediam entra en contacte amb totes les agrupacions de persones que fan ús
de la plaça i, mitjançant entrevistes apreciatives, genera una zona tranquil·la i
segura que permeti compartir percepcions, expectatives i il·lusions en les
relacions i dinàmiques d’aquesta plaça. Basem la transformació des de les
potencialitats i els aspectes que generen motivació, en comptes de visualitzar
allò que no funciona o que no agrada.
Comparteix /
La diversitat de visions enriqueixen les possibilitats de canvi
En una zona comunitària és inevitable tractar amb grups de població molt
heterogenis (gent gran, joves, nens i nenes, grups de dones de la comunitat
gitana, veïnat amb gossos, etc.) que tenen visions molt diferents i que poden
dificultar arribar a acords.
Per altra banda, la diversitat de visions enriqueixen les possibilitats de canvi. La
creació compartida i la responsabilitat davant els espais públics uneix els
col·lectius que interaccionen i conviuen en un mateix territori.

Joves invisibles /
Plaça de l’Espai Jove La
Fontana
Judicis i prejudicis
al barri
Amb el suport de /

La principal intervenció que es va dur a terme en aquest projecte va ser atendre
els conflictes que es generen a la plaça annexa a l’Espai Jove La Fontana entre
les diferents persones que la freqüenten (grups de joves, els i les tècniques i
persones usuàries de l’Espai jove La Fontana, les famílies de l’escoleta, gent
gran i la resta de veïnat) fomentant la participació i la creació de proximitat
entre tots aquests actors.
Beneficiaris/es:
Espai Jove La Fontana
Escola Bressol Municipal Sant Medir
Famílies de l’Escola Bressol
Grup de joves
Veïns i veïnes del barri de Gràcia
Comparteix /

Les pràctiques restauratives promouen un treball participatiu que enforteix a
totes les persones i els brinda l’oportunitat de poder opinar i relacionar-se
lliurement
Treballar des del canvi d’etiquetatge i estigmatització del col·lectiu juvenil. Ferlos responsables dels seus actes (aquells de caràcter incívic) per tal de que
reparin el dany fet, donant-los-hi l’oportunitat d’expressar les seves necessitats
davant la resta del barri enlloc de que el conflicte sigui gestionat des de la
culpabilització. Així mateix, donar veu també a la resta de grups i col·lectus que
conviuen en aquest espai per expressar les seves opinions i interessos.
Les pràctiques restauratives promouen un treball participatiu que enforteix a
totes les persones i els brinda l’oportunitat de poder opinar i relacionar-se
lliurement, des de l’assumpció de deures i competències dels seus actes i
voluntats, separant els judicis de valor i les generalitzacions. Per això, vem
apostar per abordar l’escolta al grup de joves, per donar resposta a un canvi en
la relació que s’estableix habitualment amb els/les menors, on se’ls imposen les
formes de participació a l’espai públic, per tenir en compte les seves pròpies
decisions i per poder veure també les necessitats de la comunitat de la que ells
i elles en formen part.
Evidentment, aconseguir un canvi de mirada i transformar les relacions és un
procés de treball que suposa un temps, ja que és necessari generar nous
espais de diàleg i possibilitats d’interacció diferents, en les quals les persones
mirem més enllà dels nostres prejudicis per intentar observar les potencialitats
de cada individu.
D’aquesta manera, aquest projecte evidenciava com amb un canvi inicial en el
tracte cap a diferents col·lectius, és possible un nou sistema relacional en els
espais públics basat en la comunicació i el respecte a tothom.

HAN TREBALLAT I CONFIAT EN
NOSALTRES

